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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení stávajícího územního systému ekologické 

stability v oblasti Nošovic. Na základě vlastního teoretického a praktického zhodnocení 

území byl vytvořen rámcový návrh územního systému ekologické stability s ohledem na 

stávající stav pozorované lokality a ochranu přírody a krajiny. 

 Jednotlivé návrhy biocenter a biokoridorů byly navrženy tak, aby vznikly vzájemně 

propojené systémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou, které zajistí přirozený výskyt 

jak rostlinných tak živočišných druhů s ohledem na jejich přirozenou migraci mezi těmito 

přírodními lokalitami. 

Klíčová slova: ochrana přírody, územní systém ekologické stability, biokoridor, 

biocentrum, ekologická stabilita  

 

 

Annotation 

The aim of my bachelor study was to evaluate the existing regional system of 

ecological stability in the region Nosovice. On the basis of their own theoretical and 

practical assessment of the draft framework was created by the territorial system of 

ecological stability with regard to the current state of the observed location and nature and 

landscape protection. 

Individual proposals biocentres and corridors were designed to form interconnected 

systems with relatively high environmental stability to ensure the natural occurrence of 

both plant and animal species with regard to their natural migration of these natural sites.  

 

The Key words: nature protection, territorial system of ecological stability, biocorridor, 

biocenter, ecological stability 
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1. ÚVOD 

Přírodu využívalo na této planetě mnoho generací, tím došlo k 

postupným výrazným změnám v krajině. Převážná část původních lesů byla vykácena, 

většina bažin a mokřadů byly odvodněny. Místo nich se v dnešní krajině vyskytují pole, 

louky, pastviny, lesy se staly hospodářsky využívané, změnila se přirozená skladba lesů, 

vysazovaly se nepůvodní dřeviny, převážně smrkové monokultury. 

Se stále rychlejším rozvojem techniky, průmyslu a zemědělství došlo k velmi 

intenzivnímu využívání přírodních zdrojů, které nezadržitelně vede k úbytku rostlinných a 

živočišných společenstev. V důsledku zástavby krajiny došlo narušení přirozených 

migračních cest biokoridorů mezi jednotlivými stanovišti biocenter. Stojí zde mnoho 

překážek, které neumožňují migraci druhů, která je velmi často podmínkou jejich přežití. 

Při zániku lokalit může dojít i k zániku některých druhů, které se v dané oblasti vyskytují. 

Překážky mohou tvořit husté sítě silnic a dálnice, města, intenzivně využívané 

zemědělské plochy. Z lesů a luk se stávají osamocené ostrovní společenstva bez 

vzájemných funkčních vazeb a propojených mezi sebou navzájem. 

Řešením může být ochrana, v mnohých případech také záchrana stanovišť jako biocenter a 

biokoridorů, vytvářet a doplňovat nové systémy ekologické stability s ohledem a 

respektováním přírody a vytvořit kompromis v souladu člověkem a samotnou přírodou. 

Z důvodu zájmu o danou problematiku a zároveň zájmu o studovanou oblast bylo zvoleno 

téma bakalářské práce, jež řeší právě hodnocení ekologicky stabilnějších segmentů krajiny 

jako jsou biocentra, biokoridory, interakční prvky.  

 

Bakalářskou práci jsem si vybral z důvodu zájmu o danou lokalitu, protože 

v nedávné minulosti nastaly v krajině, která je předmětem bakalářské práce velké změny 

vyvolané stavbou obchvatu kolem obce Dobrá a v neposlední řadě výstavby 

megalomanské automobilky Hyundai, která naprosto změnila krajinný ráz dané lokality. 

Tyto zásahy do krajiny zásadním způsobem ovlivnily migraci živočichů, v důsledku 

nedostatečných rozměrů koridorů, které vedou pod dálnicí. V rámci bakalářské práce byl 

zpracován rámcový návrh územního systému ekologické stability, který bude využit pro 

účely odboru životního prostředí obce Dobrá. 
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1.1. Cíl práce 

- 1. Zpracovat komplexní analýzu přírodních podmínek, charakteristik a 

vlastností řešeného území s ohledem na téma bakalářské práce. 

- 2. Terénní šetření a vyhodnocení současného stavu územního systému 

ekologické stability v pozorované oblasti. 

- 3. Vytvořit rámcový návrh změn, případně navrhnout nový územní systém 

ekologické stability. 
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2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Kapitola je zpracována formou literární rešerše, řeší základní pojmy a definice 

vztažené k tématu územního systému ekologické stability, včetně legislativních a 

metodických aspektů. 

2.1. Základní pojmy 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Systém ekologické stability rozlišujeme podle významu na místní, regionální a 

nadregionální. [14]                                                

Biocentrum 

 Biocentrum je území, které svou velikostí a stavem ekologických podmínek 

umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Biocentra 

mohou být tvořena biocenózami přírodními, typickými pro určitou biogeografickou oblast, 

nebo biocenózami, jejichž stav a vývoj je podmíněn lidskou činností. [1] 

Nadregionální biocentra 

 Nadregionální význam přisuzujeme rozsáhlým územím, v nichž plocha 

stabilních společenstev by měla dosáhnout zhruba 1000 ha. To proto, aby se našly 

podmínky pro existenci i pro druhy organismů náročnějších na prostor. Nadregionálně 

významné segmenty by měly tedy zajistit podmínky existence charakteristických 

společenstev určitého regionu se všemi druhy přirozeně se vyskytujících rostlin a 

živočichů. [1]   

Reprezentativní nadregionální biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů 

daného bioregiónu  a umožňuje přežití organismů k těmto ekosystémům náležejících. 

Unikátní nadregionální biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. 

Nadregionální biocentra jsou v dokumentaci územně technický podklad (ÚTP) 

jednoznačně lokalizována a mají vymezeny dva typy hranic a to hranici jednoznačnou a 

hranici k upřesnění. [2] 
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Z důvodů reprezentativnosti mohou být do biocentra zahrnuta také náhradní 

společenstva, v některých případech i silně antropicky pozměněné plochy (např. orná 

půda), která trvalými stanovištními podmínkami odpovídají chybějícím ekosystémům. 

Nadregionální biocentra lze upřesňovat při zachování: 

 minimální rozlohy reprezentativního biocentra (1000 ha); 

 plné reprezentativnosti biocentra pro příslušný bioregión; 

 hranic všech jádrových území; 

 jednoznačné hranice biocentra. [2] 

Regionální biocentra 

Regionální význam mají ekologicky významné segmenty krajiny, v nichž jsou 

zastoupena společenstva reprezentující rostlinstvo a zvířenu určitého biografického 

regionu. Jedná se o plošně rozsáhlejší území s minimální plochou podle typů společenstev 

od 10-50 ha. [1] 

Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný 

typ biochory. Kontaktní regionální biocentrum umožňuje kontakt reprezentativních 

ekosystémů. Unikátní biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy.  

Reprezentativnost regionálního biocentra lze upřesňovat při zachování: 

 reprezentativnosti pro daný typ biochory (musí být zachované cílové ekosystémy); 

 minimální rozlohy biocentra (dle typu cílových ekosystémů). [2] 

Lokální biocentra 

Minimální velikost je 3 ha, za předpokladu, že jde o kruhový tvar, je třeba dbát, aby 

minimální plocha pravého lesního prostředí v biocentru bylo 1 ha. [2] 

Biokoridory 

 Biokoridory jsou obvykle liniová společenstva umožňující migraci organismů a 

propojují biocentra. Na rozdíl od biocenter nemusí biokoridory umožňovat trvalou 

existenci všech přirozených organismů. Biokoridory mohou být jak prostorově spojité, tak 

i nespojité. Prostorově spojitý biokoridor tvoří například vodní tok lemovaný souvislými 

břehovými porosty, prostorově nespojitý biokoridor tvoří například ostrůvky stepních lad 

nebo remízků v polní krajině. Pro reprezentativní typy biocenóz se snažíme vytvořit síť 

prostorově spojitých biokoridorů. Biokoridory spojující podobná společenstva označujeme 
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jako spojovací (např. lesní pás domácích listnatých dřevin mezi dvěma lesními komplexy 

s biocentry listnatého lesa) a biocentra s odlišnými typy společenstev spojují biokoridory 

kontaktní, fungující jen pro určité skupiny organismů (např. biocentrum smíšeného 

listnatého lesa na suti a biocentrum květnaté louky spojené břehovým porostem podél 

potoka). Význam biokoridoru v kulturní krajině není omezen pouze na umožnění migrace 

organismů, jejich další rovnocennou funkcí je rozdělovat rozlehlé plochy ekologicky 

nestabilních antropogenně změněných ekosystémů (rozlehlých bloků polí). [1] 

Nadregionální biokoridory 

Nadregionální biokoridory (NRBK) propojují nadregionální biocentra a zajišťují 

migraci organismů po nadregionálně významných migračních trasách. Jsou složeny z os a 

ochranných zón těchto os. Typy os nadregionálních biokoridorů jsou rozlišeny dle 

migrujících společenstev na vodní, nivní, mezofilní hájové, mezofilní bukové, teplomilné, 

horské a borové. Osa (NRBK) má prostorové parametry složeného regionálního 

biokoridoru příslušného typu a jsou do ní vložena regionální biocentra v maximální 

vzdálenosti 8 km. Cílové ekosystémy. Cílové ekosystémy vložených biocenter odpovídají 

typu osy. 

Trasy os (NRBK) je možné upřesňovat při zachování: 

 počtu os daného biokoridoru; 

 typu osy (tj. podmínek pro migraci daného typu společenstva; 

 cílových ekosystémů vložených biocenter; 

 prostorových parametrů osy (minimální šířka a maximální délka); 

 souvislosti osy (kontinuity systému). [2] 

 

Ochranné zóny os nadregionálních biokoridorů 

Maximální šíře ochranné zóny činí 2 km na každou stranu od osy NRBK. Skutečná 

šíře zóny musí být upravena podle konkrétních geomorfologických a ekologických 

podmínek daného území. 

Účelem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny 

prvky regionálních a lokálních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším 

stupněm ekologické stability (kostra ekologické stability) nacházející se v zóně jsou 

chápany jako součást NRBK. 
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Podpora koridorového efektu v ochranných zónách se realizuje jako zvýšený zájem 

příslušného orgánu ochrany přírody v tomto území, uplatňovaný v rámci platných právních 

předpisů. [2] 

 

Regionální biokoridory 

Regionální biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organismů 

po regionálně významných migračních trasách.  

Při uplatňování regionálních biokoridorů je nutno respektovat: 

 cílový typ ekosystémů, jejichž migraci zajišťuje;  

 vhodné podmínky pro migraci;  

 minimální parametr dle typů ekosystémů; 

 kontinuitu systémů. [2] 

Lokální biokoridory 

 Požadavky na biokoridor lokálního významu jsou: maximální délka do 2 km, 

s možností přerušení obvykle do 20-50 m, kde musí být zachována minimální šířka 

koridoru a to 15 m. [2] 

 

Interakční prvky 

 Integrační prvky zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na 

okolí, ekologicky méně stabilní krajinu. Vytváří existenční podmínky rostlinám a 

živočichům, kteří příznivě ovlivňují fungování kulturní krajiny. V interakčních prvcích 

nacházejí prostředí pro život např. opylovači kulturních rostlin a predátoři, omezující 

hustotu populací škůdců zemědělských i lesních kultur. Typickými interakčními prvky jsou 

např. ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupina stromů, ba i solitérní 

stromy v polích, drobná prameniště, sady, parky, aleje apod. Čím hustší je síť integračních 

prvků, tím účinnější je stabilizační působení územních systémů ekologické stability. [1] 
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Evropská ekologická síť 

 Evropská ekologická síť je projekt mezinárodní spolupráce. Hlavními cíli projektu 

jsou: podporovat nové formy komunikace, na evropské úrovni v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a udržitelného rozvoje. [11]  

Kostra ekologické stability 

 Prvním krokem územního zabezpečení ekologické stability je vymezení 

kostry ekologické stability. Kostru ekologické stability tvoří v současné době existující 

relativně ekologicky stabilnější segmenty krajiny. Jsou to jakési ostrovy biologické 

rozmanitosti v moři současné agroindustriální krajiny. I pro ně platí základní zákonitosti 

biogeografické teorie ostrovů jako pro opravdové ostrovy v moři. Čím menší a čím 

vzdálenější jsou jednotlivé ostrovy, tím menší počet organismů zde nachází podmínky 

trvalé existence. [1]   

Potenciální a aktuální stav geobiocénu 

Potencionální (přírodní) stav geobiocénu 

Přírodní stav geobiocenóz vyjadřuje stav krajiny, který by nastal za současných 

ekologických podmínek bez zásahu člověka. Je jediným objektivním přírodovědeckým 

východiskem pro hodnocení změn bioty v krajině, jak aktuálních tak budoucích. [5] 

Aktuální stav geobiocénu 

 Současný stav geobiocenóz hodnotíme prostřednictvím posouzení současného stavu 

vegetační složky. Bereme v úvahu rozdíly druhového složení a struktury, základní 

ekologické a funkční vlastnosti, různý druh a intenzitu antropických vlivů na životní 

prostředí.  

Skupiny typů geobiocénu 

Jedná se o sdružené typy geobiocénu s podobnými trvalými ekologickými 

podmínkami, které se zjišťují pomocí bioindikace podle složení druhové rozmanitosti 

rostlinných společenstev. Jednotlivé typy geobiocénu jsou sdružovány do skupin na 

základě fytocenologické podobnosti přirozených lesních biocenóz ve stádiu zralosti. 

Skupiny typů geobiocénu jsou rámci natolik homogenních ekologických podmínek 

(klimatických, hydrických a trofických), že se vyznačují určitým druhovým složením a 

prostorovou skupinou biocenóz, produktivností a určitou dynamikou vývoje. Můžeme tedy 
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na ně vázat určitý funkční potenciál i určitou optimální možnost využití adekvátním 

přírodním podmínkám. Zapisují se formou např. 4B4, což u první číslice znamená 

vegetační stupeň, písmeno značí trofickou řadu a druhá číslice značí hydrickou řadu. [4] 

Hydrické řady, vegetační stupně a trofické řady 

Hydrické řady 

Vystihují rozdíly ve vlhkostním režimu půd. Celkem rozeznáváme 6 hydrických řad. 

Tabulka č.1- hydrické řady  

1 Půdy suché řady 

2 Půdy omezené řady 

3 Půdy normální řady 

4 půdy zamokřelé řady 

5 
Půdy mokré řady (s proudící a stagnující 
vodou) 

6 Půdy rašelištními řády 

 

Vegetační stupně 

Vyjadřují souvislost sledu rozdílů přírodní vegetace se sledem rozdílů výškového a 

expozičního klimatu. [4] 

Tabulka č.2- vegetační stupně české republiky podle Zlatníka 1976 

1 Dubový 

2 Bukodubový 

3 Dubobukový 

4 Bukový 

5 Dubojehličnatý 

6 Jedlobukový 

7 Smrkojedlobukový 

8 Smrkový 

9 Klečový 
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Obr. č.1- mapa vegetačních stupňů Moravskoslezského kraje, zdroj: 

http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html 

Trofické řady 

Vyjadřují podmínky bioty, které jsou dané obsahem živin a půdní reakcí. 

Zařazování jednotlivých segmentů geobiocenóz do trofických řad je většinou 

jednoznačnější než jejich zařazování do vegetačních stupňů. V přírodě blízkých 

geobiocenózách lze využít soubory zejména rostlinných bioindikátorů velmi často s úzkou 

ekologickou amplitudou, které zřetelně indikují minerální násobenost a kyselost půdního 

prostředí. [4]  

Tabulka č.3- Trofické řady 

A Oligotrofní (chudá a kyselá) 

B Mezofilní (středně bohatá) 

C Nitrofilní (obohacená dusíkem) 

D Bazická (živinami bohatá na bazických horninách) 

AB Oligotrofně mezofilní 

BC Mezotrofně nitrofilní 

BD Mezotrofně bazické 

CD Nitrofilně bazické 
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3. METODIKA 

Vlastní metodika práce 

Data pro zhodnocení současného stavu územního systému ekologické stability 

v okolí kolem obce Nošovice byla poskytnuta odborem životního prostředí a zemědělství 

na magistrátě statutárního města Frýdek-Místek. V rámci územního systému ekologické 

stability byly odborem životního prostředí a zemědělství poskytnuty mapové podklady 

studovaného okolí kolem obce Nošovice s aktuálním návrhem územního systému 

ekologické stability, včetně tabulkové dokumentace a vysvětlivek k příslušným aktuálním 

biocentrům a biokoridorům. V rámci seznámení s problematikou a metodikou navrhování 

územního systému ekologické stability bylo čerpáno z příslušných literárních podkladů a 

to především z časopisu ochránců přírody s názvem územní systém ekologické stability 

(Buček, Lacina 1993), dále z podkladů vydaných ministerstvem pro místní rozvoj 

s názvem metodika zpracování ÚSES do územních plánů sídelních útvarů (návod na 

užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1993) a metodiky,, Rukověť 

projektanta místního územního systému ekologické stability“(LÖW a kol.1995). Dále 

skripta vysoké školy Báňské- technické univerzity Ostrava s názvem ekologická stabilita a 

hodnocení krajiny (1999), pro určení aktuálního a potencionálního stavu geobiocénu byla 

použita skripta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s názvem 

geobiocenologie II. (Bůček, Lacina 2002). 

Vlastní rámcový návrh byl vytvořen s ohledem na přírodní podmínky pozorované lokality 

kolem obce Nošovice navržen vlastní ÚSES tak, abych efektivně propojil vlastní či 

stávající biocentra pomocí navržených či stávajících biokoridorů a vytvořil tak kompletní 

územní systém ekologické stability v pozorované oblasti.  

Návrh vyplýval z terénních průzkumů, při nichž byly do map zakreslovány navrhované 

biokoridory s ohledem na zvířecí trasy, po nichž migrují do jiných částí biocenter 

pozorované lokality.  

Ke zpracování bakalářské práce bylo využito mapových podkladů základní báze 

geografických dat České republiky (ZABAGED
®
)  poskytnutých českým úřadem 

zeměměřičským a katastrálním. 
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4. POPIS LOKALITY 

Vybraná lokalita leží na katastrálních územích obcí Dobrá, Nošovice, Nižní Lhoty, 

Pazderná, Vojkovice, Skalice, Lučina, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. 

Rozloha lokality je 4 km
2 

v nadmořské výšce 319-433 m.n.m. Souřadnice pomyslného 

středu pozorované lokality: 49°40' 37" severní zeměpisné šířky a zeměpisná délka 

18°24'84" východní délky. Lokalita je vzdálena přibližně 2 km východně od města Frýdek-

Místek. 

 

 

 

Obr. č.2- mapa moravskoslezského kraje s vymezením okolí kolem obce Nošovice 

zdroj: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html 
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4.1. Popis přírodních podmínek 

4.1.1. Geomorfologie 

Studovaná lokalita patří, dle  geomorfologického členění (DEMEK, 2006), do 2 

oblastí, východní část lokality náleží k oblasti Západní Beskydy, druhá část západní do 

oblasti Západobeskydské podhůří.i Západních Beskyd, blíže Frýdku-Místku  oblastí 

Západobeskydské podhůří. Bližší rozčlenění níže. 

Provincie: Západní Karpaty 

 

 Subprovincie: Vnější Západní Karpaty 

 

  Oblast: Západní Beskydy  

 

   Celek: Moravskoslezské Beskydy  

 

    Podcelek: Lysohorská hornatina  

 

                                                       Okrsek: Frýdecká pahorkatina      

 

       

Obr. č.3 – mapa geomorfologického členění, zdroj: http://www.pod.cz/plan-oblasti-

povodi-Odry/a-popis/a-1.html 
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V rámci provincie Západní Karpaty je tektonická stavba flyšových Karpat  

výsledkem horotvorných pohybů druhé fáze alpinského vrásnění ve třetihorách, při nichž 

došlo k vyzdvižení flyšových usazenin, takže vznikla charakteristická příkrovová stavba 

podloží. 

Horská část je tvořena především komplexem flyšových hornin godulského vývoje 

slezské jednotky. Reliéf je zde výrazně erozně denudační, s přítomností hlavně slepenců a 

jílovců. V této části také povodí také prochází mohutnými svahovými deformacemi. 

Nalézáme zde mrazové sruby, kryoplanační terasy či strukturní plošiny. Podhorská část 

povodí je tvořena flyšovými komplexy podslezské a slezské jednotky (flyšové jílovce, jíly, 

podřadné pískovce). Na rozdíl od horské části povodí Morávky, zde reliéf vystupuje jako 

mělká erozně denudační sníženina vzniklá v méně odolných sníženinách. V této části 

povodí nalézáme četné náplavové kužely, říční terasy s pokryvem sprašových hlín a také 

úpatní haldy. V zahloubeném korytě Morávky východně od Frýdku-Místku drobné peřeje a 

skalní prahy. Na řece Morávce severozápadně od Raškovic výrazné projevy divočení toku. 

[6]  

4.1.2. Geologie 

Zkoumané okolí je součástí flyšového pásma Západních Karpat, které vzniklo před 

30-60 milióny let tzv. alpinským vrásněním. Během vrásnění se z hmoty flyšových 

usazenin vytvořily velké příkrovy, které byly sunuty přes sebe, převážně severním směrem. 

Pro toto pohoří je typická příkrovová stavba, která je tvořena mnohonásobným střídáním 

různých druhů sedimentárních hornin (jílovec, prachovec, pískovec a slepenec). Mocnosti 

jednotlivých rytmů jsou silně proměnlivé (od několika centimetrů až do několika desítek 

metrů). Tyto horniny obalují krystalinická jádra jednotlivých pohoří, která jsou tvořena 

z granitoidů a metamorfovaných hornin. [6] 
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Obr. č.4- geologická mapa, zdroj: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-

1.html 

 

4.1.3. Pedologie 

V půdním pokryvu převažuji fluvizemě, pseudogleje a illimerizované půdy, na 

flyšovém podkladu jsou vyvinuty hnědé kysele půdy. Půdní pokryv nivy řeky Ostravice je 

tvořen glejovou fluvizemi, v menši míře glejem typickým. Všechny půdy jsou výrazně 

podzolované  
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Obr. č.5- pedologická mapa, zdroj: http://www.pod.cz/planovani/cz/pripravne-prace-

2004/kapitoly/kap14.html 

 

4.1.4. Klimatické podmínky 

Podle mapových oblastí České  republiky (Quitt 1971) spadá toto území do 

následujících klimatických oblastí. 

 Mírně teplá klimatická oblast MT9 

Charakteristické klima tohoto území je zastoupené dlouhým, suchým a teplým letním 

obdobím, mírně teplým jarem a podzimem. Zima je v tomto klimatickém pásmu krátká, 

mírná a relativně suchá s krátkodobou sněhovou pokrývkou. 

 Mírně teplá klimatická oblast MT10 

Nachází se ve střední části mapy. Pro tuto klimatickou oblast je typické dlouhé, teplé a 

suché léto, mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá také 

s krátkodobou sněhovou pokrývkou. 
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Tabulka č.4- klimatické oblasti dle Quitta, 1971 

  MT9 MT10 

Počet letních dnů 40-50 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 30-40 

Průměrná teplota v lednu -3 -2 

Průměrná teplota v červenci 17-18 17-18 

Průměrná teplota v dubnu 6.7.2010 7.8.2010 

Průměrná teplota v říjnu 7.8.2010 7.8.2010 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110-120 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 

  

 Celé zkoumané území charakterizuje vysoké množství srážek. Podhůří a okraje 

bráz jsou mírně teplý, velmi vlhký, vrchovinný okrsek mírně teplé oblasti s ročními 

průměry 6 °C a 1000-1200 mm srážek. Pahorkatina náleží k mírně teplému, velmi 

vlhkému, pahorkatinnému okrsku mírně teple oblasti s ročními průměry 6-7 °C a 900-1000 

mm srážek. Relativně vysoké množství srážek v kombinaci s nevhodnou skladbou lesních 

porostů na flyšovém podkladě způsobuji známé nevyvážené povodňové stavy na všech 

Beskydských tocích a tvorbu četných strži, které rovněž ovlivňují studovanou lokalitu. [12]  

4.1.5. Hydrologie 

Studovaná lokalita oblast Nošovic patří do povodí řeky Morávky, která náleží k úmoří 

Baltského moře. Řeka Morávka je řekou III. řádu (č.h.p. 2-03-01-034), která se následně 

vlévá do řeky II. řádu, řeky Ostravice a ta se vlévá do Odry, řeky I. řádu. Lokalita spadá do 

hlavního evropského rozvodí, která odděluje řeky, které náleží do úmoří Baltského moře a 

úmoří Černého moře. Řeka Morávka, je významný tok z vodohospodářského hlediska, 

pramení severozápadně od vrcholu Sulova v nadmořské výšce 880 m. Délka toku od 

pramenu k ústí je 29,6 km. [8]  

Celá oblast je na podzemní vody poměrně chudá, vzhledem ke geologické stavbě 

podloží. Pro vodu propustné pískovce se střídají s nepropustnými vrstvami jílovitých 

břidlic, proto je v dané oblasti malá vodní jímavost. Díky intenzivnímu zvrásnění se 
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natolik nehromadí a neumožňuje tak existenci většímu množství podzemních vod. 

Prameny jsou v dané lokalitě velmi rozšířené, ale rozptýlené a drobné. I přes dostatečné 

úhrny srážek je sestupný mělký oběh omezen a to jak do intenzity, tak do hloubky 

převažujícím flyšovým vývojem. Odtoky podzemních vod z pozorované oblasti jsou 

poměrně malé, do hodnot 1 l.s-1.km-2. [7]  

 

Obr. č.6- hydrologická mapa Moravskoslezského kraje, zdroj: http://www.pod.cz/plan-

oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html  

4.1.6. Charakteristika bioty 

Studovanou lokalitu tvoří z části porosty lužních lesů lemující tok Morávky, přičemž 

zahloubení koryta je 3-7m. Zachovaly se zde zbytky věkově a druhově diferencovaných, 

přírodě blízkých porostů. Bohužel velká část těchto původních porostů byly přeměněny 

hospodářskými zásahy na relativně stejnověké listnaté porosty. Další část studované 

lokality tvoří obdělávané pole, louky a pastviny. 

Flóra: 

Dřeviny: lípa malolistá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá 

(Alnus incana), jasan ztepilý (Fraximus excelsior), vrba bílá (Salix alba), vrba křehká 

(Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), dub letní (Quercus rubur), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mleč (Acer platanoides), jilm vas (Ulmus leavis), buk lesní (Fagus 
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sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), dub zimní (Quercus petraea), modřín opadavý 

(Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí 

(Sorbus acuparia), lípa srdčitá (Talia cordata), trnovník akát (Robinia pseudoakacia).[7] 

Z rostlin rostoucích v této lokalitě kolem NPP skalická Morávka bych na první místo 

uvedl rostliny kriticky ohrožené cídivka peřestá (Hippochaete variegata ), židoviník 

německý (Myricaria germanica). Pro oba tyto kriticky ohrožené druhy je to jedná z mála 

posledních lokalit, kde se přirozeně vyskytují. Mezi silně ohrožené druhy NPP vyjmenuji 

cídivka přezimující (Hippochaete hyemalis), třtina pobřežní (Calamagrostis 

pseudophragmites) a cídivka větevnatá (Hippochaete ramosissima).[9] 

Běžné druhy rostlin: šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zevar vzpřímený 

(Sparganium erectum), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), rdesto vzplývavé 

(Potamogeton natans), bahnička mokřadní (Eleocharis palustris), přeslička poříční 

(Equisetum fluviatile), sitina klubkatá (Juncus conglomeratus), sitina rozkladitá (Juncus 

effusus), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice 

prodloužená (Carex elongata), ostřice šedavá (Carex canescens), bezkolenec modrý 

(Molinia coerulea), skřipina lesní (Scirpus sylvaticus), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium), rašeliníky (Sphagnum cuspidatum), (Sphagnum girgensohnii), (Sphagnum 

palustre), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), blatouch bahenní (Caltha 

palustris), jahodník obecný (Fragaria vesca), orsej jarní (Ficaria verna), kyčelnice 

devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkolistá (Dentaria bulbifera), kyčelnice 

žláznatá (Dentaria glandulosa), hrachor jarní (Lathyrus vernus, prvorosenka vyšší 

(Primula elatior), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 

multiflorum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), 

samorostlík klasnatý (Actaea spicata), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium 

alternifolium), křivatec žlutý (Gagea lutea), jarmanka větší (Astrantia major).[9] [10] 

Břehy řeky Morávky byly v blízké minulosti silně ohrožené invazními druhy a to 

zejména křídlatky japonské (Reynoutria japonica), křídlatky sachalinské (Reynoutria 

sachalinensis) a kříženec těchto dvou druhů křídlatka česká (Reynoutria bohemika). 

V malé míře také netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Tyto invazivní rostliny 

vytlačují a likvidují původní rostlinné druhy, také silně ohrožený druh židoviník německý 

(Myricaria germanica). [9]  

http://botanika.wendys.cz/kytky/K485.php
http://botanika.wendys.cz/kytky/K485.php
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=220&site=NPP_skalicka_moravka_cz&site=NPP_skalicka_moravka_cz&id=7705&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=220&site=NPP_skalicka_moravka_cz&site=NPP_skalicka_moravka_cz&id=7705&p=index
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Obr. č. 7-  Jarní aspekt bukového lesa (Tomáš Berka 2011) 

 

 

Obr. č. 8-  Jarní aspekt lužního lesa (Tomáš Berka 2011) 
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Fauna: 

Savci: srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes), kuna 

lesní (Martes martes), prase divoké (Sus scrofa) jezevec lesní (Males males) vydra říční 

(Lutra lutra), myšice temnopasá (Apodemus agrarius), rejsek obecný (Sorex araneus), 

rejsek malý (Sorex minutus), rejsek vodní (Neomys fodiens), zajíc polní (Lepus europaeus) 

Ptáci: puštík obecný (Strix aluco), bažant obecný (Phasianus colchicus), sýkora 

koňadra (Parus major), sýkora modřínka (Parus caeruleus), sojka obecná (Garrulus 

glandarius), holub doupňák (Columba aenas), brhlík lesní (Sitta europaea), kukačka 

obecná (Corylus canorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), strakapout velký 

(Dendrocopus major), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), 

koroptev polní (Perdix perdix), ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis 

hypoleucos), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), sýček obecný (Athene noctua), datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus),  skřivan lesní (Lullula arborea), žluva hajní (Oriolus oriolus), 

potápka malá (tachybaptus ruficollis), čáp bílý (Ciconia ciconia), rorýs obecný (Apus 

apus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), lejsek šedý (Muscicapa striata), krkavec 

velký (Corvus corvus), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), konipas horský (Motacilla 

cinerea), čáp černý (Ciconia nigra). 

Hmyz: šídlo luční (brachytron pratense, lesklice skvrnitá (Somatochlora 

Flavomaculata), váška jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), váška tmavoskvrnitán 

(Leucorrhinia rubicunda), drabčík (Acylophorus glaberrimus), saranče (Sphingonotus 

coerulans), marše türkova (Tetrix tuerki). 

Obojživelníci: čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporarua) 

Plazi: užovka hladká (Coronella austriaca), užovka obojková (Natrix natrix), zmije 

obecná (Vipera berus), slepýš křehký (Angius septentrionisa) 

Ryby: pstruh obecný (Salmo trutta), mihule potoční (Lampetra planeri), vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus). [7] [9] [10] 
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Obr. č. 9- Hlemýžď zahradní (Tomáš Berka 2012) 

 

Obr. č.10- Skokan hnědý (Tomáš Berka 2012) 
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Obr. č.11-  Mlok skvrnitý (Tomáš Berka 2011). 

4.2. Geobiocenologické poměry 

Potencionální stav geobiocénu 

Na studované lokalitě byly dle generelu územního systému ekologické stability 

obce Dobrá vylišeny v rámci jednotlivých lokálních skladebných částí ÚSES následující 

skupiny typů geobiocenů (STG) : 

4B4: abieti-quercata roboris fagi (jedlové doubravy s bukem) 

3B3: querci-fageta typica (typické dubové bučiny) 

3B4: tili-querceta roboris figi (lipové doubravy s bukem) 

2C5a: ulmi-fraxineta populi superiora (topojilmové jaseniny vyšího stupně) 

Plošně nejvíce zastoupené skupiny typu geobiocénu jsou 4B4, 2C5a pro niž byla 

sepsána základní charakteristika a současně popsán i aktuální stav. 

Charakteristické rysy ekotopu 4B4  

Jedná se o jedlové doubravy s bukem vyskytující se na plošinách, mírných svazích 

a širokých vydutých sníženinách plochých pahorkatin. Půdotvorný substrát tvoří především 

sprašové hlíny a polygenetické hlíny s eolickou příměsí, případně hluboké zvětraliny 
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minerálně bohatších hornin, zvláště jílovitých sedimentů. Půdy jsou zrnitostně těžší, hlinité 

až jílovitohlinité, hluboké, minerálně dobře zásobené, střídavě vlhké, ve spodinách 

oglejené. Nejčastějšími půdními typy jsou pseudoglej a kambizem pseudoglejová. 

Humifikace je příznivá, převládající formou humusu je mulový moder.  

Přírodní stav geobiocenóz 

Hlavními dřevinami by se na studované lokalitě dle geobiocenologické typizace 

(Buček, 2002) měly vyskytovat dub letní (Quercus robur), jedle bělokorá (Abies alba), buk 

lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), dub 

zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mleč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraximus excelsior), smrk 

ztepilý (Picea abies). 

Typická by měla být hojná účast druhů, vyžadujících zvýšenou půdní vlhkost. 

Z trávovitých druhů válečka lesní (Brachypodim sylvaticum), ostřice třeslicovitá (Carex 

brizoides), bika chlupatá (Luzula pilosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), 

metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), pšeničko rozkladité (Milium effusum) a kostřava 

obrovská (Festuca gigantea). 

Z bylinných druhů žindava evropská (Sunicula europaea), šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella), starček Fuschův (Senecio fuchisii), pitulník žlutý (Galeobdolum luteum), 

mářinka vonná (Galium odoratum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ptačinec 

velkokvětý (Stelaria holostea), kopytnik evropský (Asarum europaeum), netýkavka 

nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vrbina 

penízková (Lysimachia nummularia), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), kapraď 

samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina). 

Aktuální stav biocenóz 

Na studované lokalitě na tomto ekotypu v současných podmínkách převládá 

zemědělské využití, především orná půda (obvykle po odvodnění), méně často kulturní 

louky. Vzácně se zachovaly zbytky přírodě blízkých květnatých luk s vlhkomilnými druhy, 

patřících do svazu Calthion. 

Ve zbytkových lesích převládají smrkové monokultury. Přírodě blízké smíšený 

porosty s velmi rozmanitou druhovou skladbou.  
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Charakteristické rysy ekotopu 2C5a 

Jedná se o topolojilmové jaseniny vyšího stupně. Ekotop v širokých říčních nivách, 

půdními a hydrickými podmínkami je tato skupina obdobná dubovým jaseninám.  

Přírodní stav biocenóz 

Hlavními dřevinami by se na studované lokalitě dle geobiocenologické typizace 

(Buček, 2002) měly vyskytovat dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), jilm vaz (Ulmus leavis), jilm habrolistý (Ulmus minor), topol černý (Populus 

nigra), topol bílý (Populus alba), topol šedý (Populus canescens), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), javor babyka (Acer campestre), javor mleč (Acer platanoides), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), střemcha hroznovitá (Padus avium). 

Z keřů bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare), brslen evropský (Euonymus europaea) a hloch obecný 

(Crataegus laevigata). 

Z bylin knotovka červená (Melandrium rubrum), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), popenec břečňanovitý (Glechoma hederacea) a ostružník ježiník (Rubus caesius). 

Aktuální stav biocenóz  

Na studované lokalitě na tomto ekotypu v současných podmínkách převládá ve 

zbylých lužních lesích přírodě blízké, ale umělé výsadby porostů dubu letního a jasanu 

ztepilého. Místy se vyskytují topolové plantáže a dokonce i přírodě cizí smrkové 

monokultury.  
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5. POPIS STÁVAJÍCÍHO ÚSES 

5.1. Biocentra 

Na studované lokalitě v okolí Nošovic bylo vylišeno 12 biocenter lokálního 

významu, 4 biocentra regionálního významu a žádné biocentrum nadregionálního 

významu, které uvádí tab. 5 a 6. 

Tabulka č.5, lokální biocentra v lokalitě kolem Nošovic  

Označení Název k.ú. 
Plocha 

(ha) 
Popis současného stavu STG 

54 Morávka Staré město 6 
Zbytek tvrdého luhu na levém 

břehu 
2C5a 

256 Morávka Dobrá 5 
olše, vrby, topoly a jasany na 

levém břehu Morávky 
2C5a 

243 vrchy 
Skalice, 

Nošovice 
11 

bučiny s lípou a javorem na 

pravém břehu Morávky 
2C5a 

73 Na dílech 
Vyšní 

Lhoty 
3 

pole a břehový porost po obou 

březích přivaděče 
3B4 

71 
Přivaděč-

sever 

Nižní 

Lhoty 
3,5 

vysázený listnatý les po obou 

březích žermanického přivaděče 
3B4 

74 Kamenitý 
Nižní 

Lhoty 
3 

smíšený porost při soutoku 

Račoku a Kamenitého potoka 
4B4 

72 
Přivaděč-

střed 

Nižní 

Lhoty 
4,5 

vysázený listnatý les po obou 

březích žermanického přivaděče 
4B4 

253 
U 

přivaděče 
Nošovice 4 

porost břízy, dubu a smrku po 

obou březích přivaděče 
4B4 

224 
Nošovický 

les 
Vojkovice 3 

lužní les kolem přivaděče, 

listnatý les (lípa, jasan, dub) nad 

pravým břehem 

3B4 

250 Mokřiny Dobrá 10 
olšina s dubem a jasanem, 

přírodní památka 
2C5a 

251 

U 

elektrovod

u 

Dobrá 5,5 
doubrava s jasanem a smrkem na 

soutoku menších potoků 
4B4 

270 

Nad 

Purubčenke

m 

Bruzovice 3,5 

smrčina s dubem na 

severozápadním svahu nad 

Purubčenkem 

3B3 
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Tabulka č.6 regionální biocentra v lokalitě kolem Nošovic  

Označení Název 
Plocha 

(ha) 
Popis současného stavu 

138 
Skalická 

strážnice 
30 

mladý lužní porost (lípa, jasan) a smrčiny s lípou, 

dubem a klenem 

137 Kamenec 20 
porost jasanu, olše, topolu a lípy na obou březích 

Morávky-pohyblivé štěrkové terasy 

1938 
Vojkovický 

les 
20 smíšený les, niva a břehový porost Řepníku 

140 
Údolí 

Morávky 
20 

přilehlé lesy (jasan, klen, lípa, olše) a břehové 

porosty Morávky 

 

5.2. Biokoridory 

  Na studované lokalitě v okolí Nošovic bylo vylišeno 11 biokoridorů lokálního 

významu, 1 biokoridory regionálního významu a jeden biokoridor nadregionálního 

významu, které uvádí tab.5,6,7. 

Tabulka č.7, lokální biokoridory v lokalitě kolem Nošovic  

Označení 
Název 

biokoridoru 
k.ú 

Délka 

(km) 
Popis současného stavu STG 

71 Kamenec 
Vyšní Lhoty, 

Nižní lhoty 
0,7 pole 4B4 

70 Přivaděč 2 Nižní lhoty 0,8 
olšiny kolem 

žermanického přivaděče 
4B4 

72 Kamenitý potok 
Vyšní Lhoty, 

Nižní lhoty 
1,2 

olšiny kolem 

Kamenitého potoka 
4B4 

69 Přivaděč 1 Nižní lhoty 0,3 
vysázený listnatý porost 

olše podél přivaděče 
4B4 

174 Přivaděč I. 
Vojkovice, 

Nošovice 
0,8 

lužní les kolem přivaděče 

Žermanické přehrady 
3B4 

175 Přivaděč II. 
Vojkovice, 

Nošovice 
0,7 

lužní les podél přivaděče, 

louky a smíšený les 
3B3  

205 U výskumáku Dobrá 0,6 
ruderální plochy, skupiny 

dřevin 
2C5a 

204 Okrajový  Dobrá 1,9 
doubrava s lípou a 

jasanem 
4B4 

202 Nošovický les Nošovice 1 smrčina s bukem a lípou 4B4 

203 Porubček Dobrá 0,8 
jasenina s bukem a 

smrkem 
4B4 

206 Pazderůvka Pazderna 1,3 
porost lípy, jasanu a dubu 

na obou březích 
3B4 
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Tabulka č.8, regionální biokoridory v lokalitě kolem Nošovic 

Označení Název 
Délka 

(km) 
Popis současného stavu 

RK969 
Zavadovice-

Vojkovický les 
6,5 

porosty kolem vodotečí-dub, lípa, olše, 

klen, jasan 

Poznámka : Regionální biokoridor RK 1561 byl zrušen v důsledku výstavby automobilky 

Hyundai. 

Tabulka č.9, nadregionální biokoridor v lokalitě kolem Nošovic 

Označ. Název Délka (km) Popis současného stavu 

K101 
Vodní osa, mezofilní osa 

bučinná, nivní osa 
49 

řeka Morávka, částečně funkční 

biokoridor 

 

5.3. Zhodnocení stávajícího ÚSES 

V této podkapitole bylo popsáno vlastní zhodnocení stávajícího ÚSES, které bylo 

provedeno na základě terénního průzkumu.  

Na studované lokalitě byly shledány nejvíce funkční následující biocentra a biokoridory: 

V pozorované lokalitě kolem obce Nošovice je nejvíce využíván biokoridor K 101 viz. 

tab.č.9, který vede podél řeky Morávky. Zvěří je aktivně využíván, protože nabízí dostatek 

prostoru pro migraci, případně dočasné útočiště v blízkosti řeky Morávky. 

V důsledku výstavby obrovského komplexu automobilky Hyundai zanikl původní 

biokoridor regionálního významu RK 1561, tudíž bylo zvěří znemožněno jej nadále 

využívat, proto zvěř nyní aktivně využívá biokoridory č. 69, 174, 177  (tab. č.7) vedoucí 

podél žermanického přivaděče, který se nachází nedaleko od původního regionálního 

biokoridoru. Zvěř zde migruje hlavně do Vojkovického lesa, kde nachází cenné útočiště a 

klid. Většina vylišených biocenter je rovněž funkční a plní svou funkci dostatečně. 

Biocentra pod označením 243, 1938 a 250 (tab.5 a 6) byla shledána vzhledem k velkému 

výskytu zvěře nedostatečná svou rozlohou, proto bylo navrženo jejich zvětšení. 

Nevyhovující biokoridory na studované lokalitě kolem obce Nošovice: 

V důsledku výstavby dálničního obchvatu kolem obce Dobrá ztratily biokoridory č.204 a 

205 viz. tab.č. 7, svůj funkční stav. Byly vybudované provizorní opatření formou malých 
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tunelů, které však umožňují migraci pouze omezenému počtu menších živočišných druhů, 

větší zvěř jako srnec obecný nemá za daných okolností a podmínek šanci. Tento biokoridor 

byl před výstavbou dálnice hojně využíván, zvěř zde migrovala z nadregionálního 

biokoridoru řeky Morávky do Vojenského lesa. I po výstavbě obchvatu zde bylo přejeto 

několik srnců a divoké prase, před výstavbou oplocení. U tunelu vedoucího pod obchvatem 

by mohlo být do budoucna navrženo částečné opatření, které by zlepšilo funkční a 

estetický stav, formou výsadby úzkého pruhu stromů a zeleně, které by menší zvěři 

zapříčinily lepší a snadnější přesun přes uvedený tunel do části Frýdeckého lesa. 

 

Obr. č.12-  Nevyhovující tunel pod dálničním obchvatem obce Dobrá (T. Berka 2012). 
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6. VLASTNÍ RÁMCOVÝ NÁVRH ÚSES 

Rámcový ÚSES byl navržen dle dostupných metodik navrhování územního 

systému ekologické stability [13]. Prvním krokem bylo vymezení kostry ekologické 

stability, která obsahovala ekologicky nejcennější části studovaného území. V druhém 

kroku byly některé z těchto částí vybrány a zakomponovány do návrhu biocenter a 

biokoridorů popřípadě interakčních prvků lokálního významu. Důraz byl kladen především 

na respektování okolní krajiny a jejich cenných složek. Celkově bylo nově navrženo 6 

lokálních biocenter, 4 lokální biokoridory, které plynně navazují a doplňují stávající ÚSES. 

Následující výčet popisuje všechny navržené skladebné části ÚSES, jejich rozlohy, 

případně délky a šířky, navrženou dřevinou skladbu dle geobiocenologické typizace [1] a 

jejich hlavní funkci v studované lokalitě. 

6.1. Kostra ekologické stability 

Do kostry ekologické stability byly vneseny všechny ekologicky stabilní segmenty 

krajiny včetně stávajících vyhovujících biocenter a biokoridorů viz. Mapová příloha č.1. 

Dále byly do kostry ekologické stability zapojeny následující významné ekologické 

segmenty: 

Přírodní památka Kamenec 

 Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky asi 2 km východně od města Frýdek-Místek. 

Jižní hranici tvoří obec Dobrá, severní hranici železniční trať z Frýdku-Místku do Českého 

Těšína. 

 Mokřad napájený bezejmenným přítokem Černého potoka se sítí tůněk a slatinným 

jezírkem na něž na severovýchodní straně navazuje živé rašeliniště. Dochovaly se zde 

jedineční bahenní a rašelinné ekosystémy. [7] 
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Obr. č.13-  přírodní mokřad v okolí řeky Morávky (Tomáš Berka 2012) 

 

Obr. č.14-  přírodní památka Kamenec (Tomáš Berka 2012) 
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Národní přírodní památka Skalická Morávka 

 Představuje přirozený, relativně málo upravený úsek toku řeky Morávky v říčním 

5,470-10,600 jako typické divočící a větvící se stěrkonosné řeky v oblasti 

západokarpatského flyše v Podbeskydské pahorkanině. Bylo vyhlášeno Ministerstvem 

životního prostředí č. 543/2006 ze dne 23.11.2006 s účinností od 1.ledna 2007. 

 Geomorfologický typ větvení koryta do ramen v řečišti s častým 

převrstvováním štěrkových nánosů a překládáním ramen (poslední zbytky přirozeného 

divočícího toku ve štěrkových náplavách v České republice) a na něj vázané, tokem 

vytvářené doprovodné poříční ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů 

rostlin a živočichů. Jedna z posledních lokalit kriticky ohroženého druhu židovníku 

německého (Myricaria germanica). Území zahrnuje rovněž drobné lesní, luční a keřové 

plochy a pozůstatky vegetací intenzivně zarůstajících drobných vápencových lomů. [9] 

 

Obr. č.15-  národní přírodní památka Skalická Morávka (Tomáš Berka 2011) 
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Přírodní památka profil Morávky 

 Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1990, rozlohou zaujímá 

necelých 50 ha.  

 Profil Morávky je přírodní památkou, která se rozkládá kolem toku řeky Morávky, 

nedaleko jejího ústí do řeky Ostravice poblíž Starého Města u Frýdku-Místku. Přírodní 

památku tvoří neupravené koryto řeky Morávky, tvořena nepravidelnými profily břehů, 

které odkrývají na různých místech podloží. Řeka Morávka protéká v těchto místech přes 

skalní prahy, které tvoří peřeje. Vody řeky Morávky protéká skalním podložím a 

štěrkonosnými akumulacemi náplavového kužele. [9] 

 

Obr. č.16-  přírodní profil Morávka (Tomáš Berka 2012). 

6.2. Zásady zakládání ÚSES 

Na základě průzkumu lokality byly zjištěny migrační trasy zvěře a jejich 

shromaždiště. S ohledem na stávající situaci výstavby dálnice a zastavěného prostoru 

automobilky Hyundai, vyhledává zvěř nové přístupové cesty, protože jeden z hlavních 

biokoridorů regionálního významu byl zrušen, v důsledku výstavby zmiňované 

automobilky. Dezorientovaná zvěř proto velmi často musí překonávat otevřený terén či 
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zastavěnou oblast a nachází tak velmi často smrt pod koly automobilů. S ohledem na tuto 

situaci byly navrženy biokoridory, kterými je zvěř schopna migrovat mezi jednotlivými 

biocentry, v relativním klidu, který potřebují. Byl proto navržen systém biokoridorů, který 

vychází z již navrženého a realizovaného biokoridoru  místním mysliveckým sdružením 

VRCHY Dobrá-Pazderna.  

 

Obr. č.17- uměle vytvořený biokoridor (Tomáš Berka 2012). 

Efektivním řešením je proto umělá výstavba biokoridorů, která vzájemně propojí 

nová a již existující biocentra. V rámci sjednocování zemědělských ploch došlo k postupné 

devastaci těchto lokalit, kde byly vykáceny remízky a meze rozorány. Existuje zde proto 

velmi málo lokalit, kde má zvěř relativní klid. Byly navrženy biokoridory lokálního 

významu s ohledem na původní dřevinnou skladbu v rámci vylišených skupin typů 

geobiocénů. Tyto biokoridory budou tvořit dřeviny a keře, které zabezpečí přirozenou 

rovnováhu a útočiště pro zvěř. Pro výsadbu byly na základě hodnocení potenciálního stavu 

geobiocénů zvoleny tyto stromy: třešeň ptačí (Prunus avium), dub letní (Quercus robur), 

lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Z křovin růže šípková (Rosa 

canina), trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob (Ligustrum vulgare), líska obecná 

(Corylus avellana) a svída krvavá (Cornus sanquinea). V navržených biokoridorech je 
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nutné zachovat etážovitost porostu, kdy ve spodní etáži je navrženo nízké keřové patro a 

vyšší patro stromové. Tímto se dosáhne zvýšení užitnosti pro drobné ptactvo, také pro 

drobnou zvěř, jako jsou bažanti či zajíci, kteří se zde vyskytují a na které je zároveň 

vyvíjen stále větší predační tlak. Z predátorů se zde vyskytují liška obecná, kuna lesní, 

kuna skalní, lasička, jezevec lesní a byl také zaznamenán výskyt psíka mývalovitého. 

Z opeřených dravců káně lesní, jeřáb lesní, poštolka obecná, ojediněle se zde také 

vyskytuje orlovec říční a krkavec velký, který se zde vyskytuje v hejnech, který decimuje 

stavy drobné zvěře. Navržený biokoridor poskytne zároveň útočiště drobné zvěři, zároveň 

také srnčí zvěří a divokým prasatům. Zvýšila by se úživnost této lokality pro menší zvěř, 

která by se zde mohla rozšířit a z toho by následně profitovali i chránění dravci.  

Dalším aspektem je zlepšení retenční schopností krajiny a zabránění tak vodní a 

větrné erozi půdy na reliéfu s určitým sklonem se zemědělskou půdou. Vzhledem 

k relativně otevřené krajině s velkým množstvím polí a zemědělských ploch s omezeným 

množstvím krajinných prvků bude po osazení mez sloužit také jako větrolam. Dalším 

významným aspektem bude zvýšení estetické hodnoty místní krajiny.  

V průběhu výstavby musí být instalovány oplůtky proti škodám způsobené zvěří, 

každá sazenice proto bude muset být oplocen za pomocí pletiva a následně ošetřeny 

nátěrem proti okusu hlodavců a zvěře. Poté minimálně 2x ročně provádět kontrolu 

s aplikací letního a zimního nátěru proti okusům. Důležitá je rovněž povýsadbová péče o 

založené porosty, doplňování uhynulých sazenic, vyžínání buřeně a rozvolňování 

přeštíhlených porostů.  

V pozorované lokalitě kolem obce Nošovice bylo navřeno celkem 6 biocenter 

lokálního významu a 4 biokoridory lokálního významu. 

6.3. Skladebné části ÚSES 

Biocentrum č.1 

Jedná se o část relativně zachovalého listnatého lužního lesa, kde převládají podle 

geobiocenologické typizace 2C5a olše, vrby, jasany, doplněny bukem a javorem. Toto 

navrhované biocentrum leží v chráněné lokalitě kolem národní přírodní památky řeky 

Morávky, tudíž zde nedochází k razantním zásahům člověka, přirozené ekosystémy jsou 

zde uchovány a původním druhům je umožněn jejich vývoj. V jiné části tohoto 

navrhovaného biocentra probíhala v minulosti těžba vápence, která po sobě zanechala 
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opuštěné vápencové stěny, které vytváří jedinečné prostředí početným skupinám rostlin i 

živočichům vázaných na tyto specifické ekosystémy. Rozloha navrhovaného biocentra je 

34 ha. Navrhované biocentrum je zaznačeno na mapové příloze č. 3. 

Biocentrum č. 2 

Jedná se o rozšíření stávajícího biocentra č. 250 Kamenec, viz. tabulka č. 8, který 

má charakter přírodního mokřadu. Původní biocentrum má rozlohu 9,5 ha a vyznačuje se 

trvalým výskytem několika vzácných druhů živočichů, například šídlo luční (Brachytron 

pratense), lesklice skvrnitá (Somatochora flavomaculata), váška jasnoskvrnitá 

(Leucorrhinia pectoralis) a váška tmavoskvrná (Leucorrhinia rubicunda), čolek obecný 

(Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), lejsek šedý (Muscicapa striata), 

dokonce se zde vyskytuje i tyrofilní drabčík (Acylophorus glaberrimus). Biocentrum 

Kamenec je jednou ze dvou recentních lokalit tohoto druhu na Moravě. [7]  Dané 

biocentrum spadá do geobiocenologické typizace 2C5a pro něž jsou charakteristické 

společenstva  olšin s dubem, doplněné jasanem. Biocentrum č.2 bylo doplněno na základě 

nevyhovujících prostorových nároků pro migrující a trvale se vyskytující zvěř s ohledem 

na vysokou antropogenní zastavěnost kolem této lokality formou dálnice, železnice a 

solární elektrárny. Doplněním biocentra v bezprostřední blízkosti stávajícího biocentra 

přírodní památky Kamenec vznikne rozlohou přes 25 ha nové biocentrum, které zajistí 

lepší prostorové a existenční podmínky pro zvěř. 

Biocentrum č.3 

Toto biocentrum lesního charakteru bylo navrženo s ohledem na migraci zvěře do 

částí lesa spadajícího do vojenských prostor. V této části kolem Frýdeckého lesa převládají 

otevřené prostory zemědělsky využívané půdy, které využívá hojně zvěř jako srnec 

obecný, případně prase divoké jako útočiště, či zdroj potravy. Zvířata migrují  převážně z 

Nošovického lesa, kde hledají potravu a útočiště. Území spadá pod geobiocenologickou 

typizaci 4B4 doplněné doubravou s jasanem a smrkem. Nachází se zde velké množství 

dubu letního, který poskytuje zvěři cennou potravu.  

Biocentru č.4 

Jedná o extenzivně využívaný sad s ovocnými stromy. Zvěř však tuto lokalitu hojně 

vyhledává z důvodu otevřeného terénu kolem sadu. Je zde vybudováno několik krmelců 

pro spárkatou i pernatou zvěř. Toto místo vyhledává především bažant obecný, který zde 
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našel přirozené útočiště a klid před predátory. V nedávné době zde bylo myslivci 

vypuštěno do okolí přes 200 bažantů a ukázalo se, že se jim v sadě dobře daří. Ovocné 

stromy zároveň poskytují zvěři potravu. Navržené biocentrum má necelých 5 ha, což je 

dostačující pro menší zvěř typu bažant a zajíc.  

Toto území bude propojeno s Nošovickým a Frýdeckým lesem pomocí 

navrženéhých biokoridorů č.1 a č. 2 (viz. Mapová příloha č. 3) 

Biocentrum č.5 

Navržené biocentrum se nachází v Nošovickém lese. Navržené biocentrum zaujímá 

rozlohu 20 ha, spadá pod geobiocenologickou typizaci 4B4 pro které je typické zastoupení 

dřevin typu dub letní (Quercus robur), jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus 

sylvatica). Území tvoří relativně stabilní společenstva těchto dřevin, která posykují útočiště 

zvěři, a to zejména srnci obecnému, praseti divokému, nachází se zde v malém počtu i 

liška obecná. Územím protéká malý potůček zvaný Pazderůvka, který zvěři slouží jako 

zdroj pitné vody, proto se zde také tolik vyskytuje.Území zaujímá plochu 30 ha. 

Toto území bude propojeno s navrženým biocentrem č. 4 (viz mapová příloha), 

pomocí navrženého biokoridoru č. 2 a zároveň propojí biocentrum Vojkovického lesa s 

původním biokoridorem č.202 (viz. Mapová příloha č.3)  

Biocentrum č.6 

Navržené biocentrum je součástí Vojkovického lesa, z nichž jedna část tvoří 

biocentrum regionálního významu. Biocentrum zaujímá rozlohu přes 45 ha, spadá do 

geobiocenologické typizace 4B4, která je zastoupena hlavními dřevinami typu dub letní 

(Quercus robur), jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica). Lokalita se 

nachází v blízkosti automobilky Hyundai. Před výstavbou této automobilky zde vedl 

biokoridor regionálního významu RK 1561, který zvěř využívala. V dnešní době již 

neexistuje, a proto zvěř aktivně využívá biokoridor vedoucí přes žermanický přivaděč, 

z kterého následně migrují do Vojkovického lesa. Biocentrum bylo navrženo také 

s ohledem na tuto skutečnost. Spojením tohoto biocentra vznikne spolu s regionálním 

biocentrem Vojkovického lesa nové, větší biocentrum regionálního významu o rozloze 

přes 65 ha. 
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Biocentrum bude rovněž doplněné biokoridorem č. 4, který bude plynule navazovat 

na biokoridor vedoucí podél žermanického přivaděče. Zvěři tak zajistí klidnější a snadnější 

přístup do Vojkovického lesa. 

 

Biokoridor č. 1 

 Biokoridor č. 1 byl rámcově navržen aby propojil nově rámcově založené biocentrum č. 3 

s navrženým biocentrem č.4. (viz. Mapová příloha č.3). Nově vzniklý biokoridor bude 

tvořit osazení (viz. Tabulka č.10). Vzniklý biokoridor bude zaujímat délku 1 km, při 

zachování šířky 5 metrů, o celkové ploše 5000 m
2

 . 

Biokoridor č. 2 

Biokoridor č. 2 byl rámcově navržen aby propojil nově založené biocentrum č.4 s 

navrženým biocentrem č.5 (viz. Mapová příloha č.3). Vzniklý biokoridor bude rovněž 

osazen stromovou a keřovou skladbou (viz. Tabulka č.10). Vzniklý biokoridor bude 

zaujímat délku 800 metrů, při zachování šířky 5 metrů, o celkové ploše 4000 m
2
. 

Biokoridor č.3 

Uvedený biokoridor byl navržen na základě terénních průzkumů. Daný koridor je aktivně 

využíván zvěří typu srnec obecný, který zde nachází úkryt kolem otevřeného terénu tvořící 

převážně zemědělsky využívaná pole. Zvěř aktivně využívá tento biokoridor především z 

důvodu existence bezejmenným zdrojem vody, který uvedeným biokoridorem protéká. 

Biokoridor má délku 3 km, při zachování průměrné šířky 15 metrů, zaujímá rozlohu 45 

000m
2
. Tento biokoridor propojí biocentrum Vojkovického lesa s biocentry v oblasti 

kolem přehrady Žermanice.  

Biokoridor č.4 

Biokoridor byl navržen aby lépe propojil nově navržené biocentrum č. 6 s již navrženým 

biocentrem č. 253, který se nachází na lokálním biokoridoru vedoucím Žermanickým 

přivaděčem. Biokoridor budou tvořit dřeviny a keře (Viz. Tabulka č.10). Navržený 

biokoridor bude dlouhý 600 metrů, šířka 5 metrů a rozlohou 300 m
2
. 
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6.4. Orientační rozpočet 

Následující podkapitola udává orientační rozpočet na vytvoření a péči o navržené 

biokoridory o délce  500 metrů, šíře 5 metrů, rozloze 2500 m
2 

Tabulka č.10, rozpočet na výstavbu umělého biokoridoru 

Rozpočet na výsadbu koridoru 

POLOŽKA KS Kč/jednotka 
Kč 

Celkem 

Příprava plochy před výsadbou 2500 
m² x 1,- Kč/m² 

      

2500 1 2500 

Nákup sazenic stromků:   ks     

Dub letní 35-50 cm obalovaný kořen 200 25 5000 

Třešeň ptačí 35-50 cm obalovaný kořen 100 15 1500 

Lípa srdčitá 35-50 cm obalovaný kořen 100 18 1800 

Jeřáb ptačí 35-50 cm   100 15 1500 

Nákup sazenic keřů:  ks     

Ptačí zob     550 15 8250 

Trnka    200 18 3600 

Růže šípková    150 18 2700 

Líska obecná    200 15 3000 

Svída krvavá   400 15 6000 

Výsadba stromků a keřů         

500 + 1500     2000 10 20000 

Ochrana proti okusu        

oplůtky na ochranu stromku - 
3kůly+pletivo 

500 85 42500 

Vyznačovací kolíky ke keřům       1500 3 4500 

Zimní nátěr stromů a keřů proti 
myším 

      2000 1,5 3000 

Zimní nátěr keřů proti okusu    1500 1,5 2250 

Vyznačení hranice remízku         

kůly oplocenkové každých 6 metrů 160 40 6400 

Celkem            114500 

 

Poznámka:, počty sazenic jsou udávány plošně, přičemž výsadba sazenic je navržena 

individuálně 
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7. DISKUZE 

V současné době je kladen stále větší tlak na přírodní složky krajiny ze strany 

člověka. Stále více přibývá zastavovaných oblastí, při nichž se ruší obrovské plochy 

přirozených útočišť rostlinných a živočišných druhů. Jsou proto nucena vyhledávat nová 

místa pro vlastní útočiště. V případě pozorované oblasti kolem obce Nošovice je situace 

podobná. Území podléhá stále většímu průmyslovému tlaku ze strany velkých fabrik jako 

automobilka Hyundai, místní pivovar Radegast, čí stále větší rostoucí tlak ze strany 

automobilové dopravy. Zvířata proto vyhledávají klidnější lokality v oblastech kolem obcí 

Pazderna, Lučina, Vojkovice. Zde převažují zemědělské otevřené plochy, lesy, a proto je 

vhodné zde realizovat výstavbu umělých biokoridorů, které skrze zemědělské plochy 

propojí navržená a stávající biocentra a umožní tak relativní klid zvěři pro vlastní útočiště a 

zároveň pro přesuny mezi jednotlivými biocentry. V průmyslové oblasti tato opatření 

nejsou realizovatelná, v důsledku relativně malých prostorů pro pohyby zvěře, zároveň 

vysokou hlučností a velkých průmyslových komplexů.  
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8. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá optimálním navržením systémů ekologické stability 

v oblasti kolem obce Nošovice. Pozorovaná lokalita se nachází na území 

Moravskoslezského kraje, okres Frýdek-Místek, katastr obcí Nošovice, Dobrá, Vokovice, 

Nižní Lhoty, Pazderná, Lučina, Dobratice. 

Cílem bylo navržení doplňujícího systému ekologické stability a vzájemně efektivně 

projit navržená, či stávající biocentra pomocí přírodních nebo uměle vytvořených 

biokoridorů.  

Na základě dosažených výsledků byly navrženy nová biocentra a biokoridory tak, 

aby se zlepšila stávající situace na pozorované lokalitě kolem obce Nošovice. Pro účely 

ochrany přírody byla dle metodiky pro projektování místního územního systému 

ekologické stability vytvořena kostra ekologické stability a následně vybrány území s vyšší 

ekologickou stabilitou, které byly následně propojeny pomocí biokoridorů tak, aby vše 

tvořilo funkčně a esteticky propojený celek systému ekologické stability. 

Celkově lze vybrané území z hlediska ekologické stability rozdělit do dvou částí. A 

to části ekologicky stabilní, které jsou tvořeny polopřírodními lesními společenstvy bez 

výraznějšího zásahu člověka, především kolem vodního toku řeky Morávky, která je 

současně národní přírodní památkou, přírodní památkou Kamenec, kde se zachovaly 

jedinečné mokřadní systémy se spoustou chráněných živočišných a rostlinných 

společenstev. Dále se jedná o území s relativně nižší celkovou ekologickou stabilitou 

v důsledku aktivního zemědělství a především velkou industriální zástavbou.  

Návrh nového územního systému ekologické stability by měl zvýšit ekologickou, 

funkční a estetickou hodnotu krajiny. 
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